Іллінецька міська рада
Вінницької області

ПРОТОКОЛ № 13
засідання постійної комісії
Іллінецької міської ради 8 скликання
з питань планування фінансів і бюджету, соціальноекономічного розвитку територіальної громади

від 05 жовтня 2021 року.

м. Іллінці

1

П Р О Т О К О Л № 13
Постійна комісія з питань планування фінансів і бюджету, соціальноекономічного розвитку територіальної громади Іллінецької міської
ради 8 скликання
м. Іллінці

від 05.10.2021 року

З метою розгляду проєктів рішень, запропонованих до розгляду 19 сесією
8 скликання Іллінецької міської ради, голова постійної комісій Вітковська
Ж.Г. прийняв рішення провести засідання постійної комісії відповідно ст.
23 Регламенту Іллінецької міської ради восьмого скликання, затвердженого
рішенням 2 сесії Іллінецької міської ради восьмого скликання від
04.12.2020 року №3 «Про затвердження Регламенту Іллінецької міської ради
восьмого скликання».
Присутніх на постійній комісії – 5 чол.
в т.ч.
Голова бюджетної комісії – Вітковська Ж.Г.
Заступник голови постійної комісії. _Волощук Євгеній Віталійович
Секретар постійної комісії- Бондарчук М.О.
Членів комісій (депутатів)
- Змієвець Л.М.
- Ящук В.О.
Запрошені (доповідачі):
Секретар Іллінецької міської ради – Колтунова І.М.
Начальник Фінансового Управління – Івашківська Т.М.
Бухгалтер КП «Добробут» - Щербанюк Л.В.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів радиДмитрик О.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної
громади на 2021 рік (02503000000).
Інформує Івашківська Т.М – начальник фінансового управління Іллінецької
міської ради.
2. Про передачу коштів між бюджетами у 2021 році
Інформує Івашківська Т.М – начальник фінансового управління Іллінецької
міської ради.
3. Про списання безнадійної дебіторської заборгованості АК АПБ «Україна»
Інформує Івашківська Т.М – начальник фінансового управління Іллінецької
міської ради.
4. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки Комунального
підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на

2021 рік, затвердженої рішенням 4 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради
№ 45 від 23.12.2020року " Про затвердження до Програми фінансової
підтримки Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради
Вінницької області на 2021 рік"
Інформує Щербанюк Л.В. - директор КП «Добробут»
Депутат міської ради Змієвець Л.М. запропонував голосувати за кожний
пункт рішення окремо.
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. погодилась.
Голова постійної комісії комісії Вітковська Ж.Г. порядок денний
розданий. Хто за порядок денний за основу прошу голосувати за? проти?
утримався?
ЗА- 5
ПРОТИ-0
УТРИМАВСЯ- 0
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г, в кого будуть, які доповнення
до порядку денного? Немає
Голова постійної комісії комісії Волощук Є.В. Хто за порядок денний в
цілому прошу голосувати за? проти? утримався?
ЗА- 5
ПРОТИ-0
УТРИМАВСЯ- 0
1. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської
територіальної громади на 2021 рік (02503000000)».
Інформує Івашківська Т.М – начальник фінансового управління.
Внести до рішення 4 сесії міської ради 8 скликання від 23
1.
грудня 2020 року № 64 «Про бюджет Іллінецької міської територіальної
громади на 2021 рік (02503000000)» такі зміни:
1.1. Збільшити доходи загального фонду за кодом доходів 41032700
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
програми «Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 2 024 000,0 грн
відповідно до постанови КМУ від 1 вересня 2021 року № 1047-р та
відповідно
Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за:
- КПКВК 0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми
"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт
інших об’єктів» в сумі 2 024 000,0 грн, на реалізацію програми «Спроможна
школа для кращих результатів» для капітального ремонту із здійснення
заходів пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки та заміни покрівлі
навчального корпусу Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул.
Незалежності 41 м. Іллінці Вінницької області;
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого будуть які питання?
Немає. Ставлю на голосування
ЗА- 5
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ПРОТИ-0
УТРИМАВСЯ- 0
1.2. Збільшити доходи загального фонду за кодом доходів 41053900
«Інші субвенції з місцевого бюджету» у вигляді трансферту від бюджету
Дашівської територіальної громади в сумі 32730,0 грн, на утримання
комунального підприємства «Трудовий архів» Іллінецької міської ради та
відповідно
Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КПКВК 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ
2610 ««Субсидії та поточні трансферти установам (підприємствам)
організаціям» в сумі 32730,0 грн для передачі трансфертів комунальному
підприємству «Трудовий архів» Іллінецької міської ради відповідно до
Програми забезпечення збереження архівних фондів комунального
підприємства «Трудовий архів» Іллінецької міської ради міської
територіальної громади на 2021-2025 роки;
1.1. Збільшити доходи загального фонду на суму 4 750 016,0 гривень
по наступних кодах бюджетної класифікації:
-11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 1
410 950,0 грн;
-11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на суму
2 760 000,0 грн;
-14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 49 000,0 грн;
- 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 100 000,0 грн;
- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму 75 000,0 грн;
-18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на суму 5 200,0 грн;
-21080500 «Інші надходження» на суму 21 220,00 грн;
-21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму 9 900,0 грн;
-21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів» на суму 57 000,0 грн;
-22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на
суму 22 930,0 грн;
-22012500 «Плата за надання адміністративних послуг» на суму 168000,0
грн;
-22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з
такою державною реєстрацією» - 2 270,0 грн;

-22090100»Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на
спадщину і дарування» - 4 000,0 грн;
-24060300 «Інші надходження» - 34 000,0 грн;
-24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної
та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття гуртового покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу відшкодування збитків за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок» на суму 30 546,0
грн.
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого будуть які питання?
Немає. Ставлю на голосування
ЗА- 5
ПРОТИ-0
УТРИМАВСЯ- 0
Депутат міської ради Ящук В.О. покинув засідання бюджетної комісії.
1.3. Збільшити видатки загального фонду на суму 3 240 016,0 гривень
по наступних кодах бюджетної класифікації:
- КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» в сумі 81000,0 грн;
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» в сумі 220000,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в
сумі 162000,0 грн;
- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 57000,0 грн;
- КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
за рахунок коштів місцевого бюджету» в загальній сумі 104300,0 грн, а саме:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 75194,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» в сумі 14343,0 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 603,0 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі
2250,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 11910,0 грн;
- КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50000,0 грн на придбання
господарських матеріалів;
- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» в загальній сумі 250000,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» в сумі 100000,0 грн для надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення, КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 150000,0 грн БО
«БФ «Віфанія» за надання послуг з довготривалого догляду із наданням
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місця проживання, захисту та безпеки особам, які не можуть вести
самостійного способу життя через похилий вік, фізичні вади, інші хвороби;КПКВК 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 400000,0 грн на виконання завдань міської
програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги в Іллінецькій міській об’єднаній територіальній громаді на 20212023 роки» за напрямком використання «Оплата теплоенергії» КНП
«Іллінецька міська лікарня»;
- КПКВК 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в
загальній сумі 350000,0 грн на виконання завдань міської програми
«Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді на 2020 - 2023 роки», а саме: для оплати
пільгових медикаментів в сумі 150000,0 грн та оплати спожитих енергоносіїв
в сумі 200000,0 грн;
- КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 10000,0 грн;
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 5000,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в
сумі 26100,0 грн;
- КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» КЕКВ 2274
«Оплата природного газу» в сумі 13400,0 грн;
- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 40000,0 грн;
- КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури
і мистецтва» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1500,0 грн;
- КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5000,0 грн на
придбання матеріалів, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 10000,0 грн на оплату послуг;- КПКВК 1210160 «Керівництво і
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в загальній сумі 50000,0 грн на придбання матеріалів для
поточного ремонту адміністративного приміщення комплексу будівель та
споруд по вулиці Залізнодорожна, 1 в м. Іллінці;
- КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» як фінансову підтримку КП «Добробут» на
вуличне освітлення та для придбання паливо-мастильних матеріалів в сумі
400000,0 грн відповідно до Програми фінансової підтримки комунального
підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради на 2021 рік;

- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
300000,0 грн на придбання щебеню для облаштування дорожного покриття в
населених пунктах громади КП «Добробут»;
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в загальній
сумі 669716,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
296608,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 53108,0 грн,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 95000,0
грн на придбання комплектуючих для комп’ютерної техніки, господарських
матеріалів, на підписку періодичних видань, КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі
25000,0 грн на оплату технічного
обслуговування системи газопостачання, КЕКВ 2274 «Оплата природного
газу» в сумі 200000,0 грн на оплату природного газу;
- КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в рамках
реалізації положень Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській
територіальній громаді на 2021-2025 роки ГУ ДСНС України у Вінницькій
області для потреб ДПРЧ-18 (м. Іллінці) на закупівлю паливо-мастильних
матеріалів в сумі 35000,0 грн;
Депутат міськорї ради Змієвець Л.М. запитав чому збільшуються
видатки на заробітну плату?
Начальник фінансового управління пояснила, що було підвищення
заробітної плати.
Депутат міськорї ради Змієвець Л.М. запитав, що за пільгова категорія
медикаментів?
Начальник фінансового управління Івашківська Т.М. пояснила, що це всі
пільгові категорії ( інсулінозалежні, інваліди, учасники АТО, гемодіаліз і
т. д)
Депутат міської ради Змієвець Л.М. запитав, чому вмиділяються кошти
на БФ «Віфанія»
Начальник фінансовго управління Івашківська Т.М. пояснила, що
збільшились утримуючі люди. Також пояснила, що від них є
розрахунки .
Депутат міської ради Змієвець Л.М. запропонував щоб директор КП
«Добробут» прозвітував за паливо-мастильні матеріали.
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого ще будуть які питання?
Немає. Ставлю на голосування
ЗА- 4
ПРОТИ- 0
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УТРИМАВСЯ- 0
- КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в
загальній сумі 575000,0 грн, в тому числі: в рамках реалізації положень
Комплексної правоохоронної програми Іллінецької міської територіальної
громади на 2021-2023 роки Сектору поліцейської діяльності № 1 відділу
поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання
службового автомобіля «Renault Duster» для поліцейських офіцерів громади в
сумі 540000,0 грн
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого будуть які питання?
Депутат міської ради Змієвець Л.М. запропонував не купувати автомобіль
так як незрозуміла ситуація з виконанням бюджету та з цукровим
заводом. Ставлю на голосування.
ЗА- 2
ПРОТИ- 1
УТРИМАВСЯ- 1
1.4. Збільшити видатки спеціального фонду на суму 1 510 000,0
гривень по наступних кодах бюджетної класифікації:
- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» КЕКВ 3132 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в загальній сумі 620000,0 грн, в тому числі: на
капітальний ремонт із здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням
пожежної безпеки та заміні покрівлі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 в
сумі 270000,0 грн, на капітальний ремонт котельні по заміні котла в
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в сумі 350000,0 грн;
- КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 3132 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 590000,0 грн, як
співфінансування переможцям обласного конкурсу «Комфортні громади» на
капітальний ремонт міні-футбольного майданчика зі штучним покриттям
ДЮСШ Іллінецької міської ради;
- КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 300000,00 грн відповідно до Програми фінансової
підтримки комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради
на 2021 рік на придбання автогрейдера марки ДЗ-122 КП «Добробут».
1.5. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в загальній сумі
48300,0 грн, а саме: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 13935,0 грн, КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 3065,0 грн, КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 31300,0 грн та
відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 48300,0 грн на проведення поточного
ремонту кімнат адміністративного приміщення по вулиці Соборна, 18 в м.
Іллінці;
1.6. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 269514,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 5000,0 грн на оплату вартості юридичних
та консультаційних послуг у сфері проведення спрощених процедур
закупівель;
Збільшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі
264514,0 грн на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Устима
Кармелюка в м. Іллінці Вінницької області, одержувачем коштів визначити
КП «Добробут»;
1.7. Зменшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція
та реставрація інших об’єктів» в сумі 12612,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 12612,0 грн на виготовлення технічних умов для
проведення реконструкції системи газопостачання навчальних закладів.
2. Кошти, які спрямовані по КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в
загальній сумі 1355486,0 грн, а саме: рішенням 14 сесії міської ради 8
скликання від 22 червня 2021 року № 341 «Про внесення змін до бюджету
Іллінецької міської територіальної громади на 2021 рік (02503000000)» на
капітальний ремонт дорожнього покриття та технагляду вулиць м. Іллінці, а
саме: на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Козацька (від
перехр. з вул. Польова до перехр. з вул. Устима Кармелюка) в м. Іллінці,
Вінницької області в сумі 33569,0 грн, на капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Гагаріна (від перехр. з вул. Польова до перехр. з вул.
Устима Кармелюка) в м. Іллінці, Вінницької області в сумі 24756,07 грн, на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна в м. Іллінці,
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Вінницької області в сумі 968369,51 грн, рішенням виконавчого комітету
Іллінецької міської ради від 16 вересня 2021 року №256-«а»* «Про внесення
змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2021 рік
(02503000000)» на капітальний ремонт дорожнього покриття та технагляду
вулиці Велика Голицька (від перехр. з вул. Світла до вул. Петро Дорошенка)
м. Іллінці Вінницької області в сумі 328791,42 грн, переспрямувати на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Устима Кармелюка в м.
Іллінці Вінницької області на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям) в сумі 1355486,0 грн, одержувачем
коштів визначити КП «Добробут».
3. Направити вільний залишок загального фонду, що склався на
рахунках територіальної громади станом на 01.01.2021 року, за рахунок
надходжень додаткової дотації на збільшення видатків за КПКВК 0812010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в
сумі 132157,79 грн на виконання завдань міської програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській
об’єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки» за напрямком
використання «Оплата теплоенергії» КНП «Іллінецька міська лікарня».
4. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 3785902,0
грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
5. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму
3785902,0 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
6. Додаток 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
7. Фінансовому управлінню Іллінецької міської ради (Івашківська Т.М.)
внести зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік.
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого будуть які питання ?
Немає. Ставлю на голосування .
«ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
ВИСТУПИЛИ: Вітковська Ж.Г. – голова постійної комісії – заслухавши
інформацію начальника фінансового управління Іллінецької міської ради,
оскільки зауважень та пропозицій до даного проєкту рішення більше не
надійшло прошу винести на розгляд сесії дане питання та прийняти
проєкт рішення.
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого будуть які доповнення
до проєкту рішення? Немає
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. прошу голосувати за проєкт
рішення за основу та в цілому.
Голосували : «ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії 8 скликання прийняти проєкт рішення
«Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної
громади на 2021 рік (02503000000)», а саме:
В И Р І Ш И Л А:
2.
Внести до рішення 4 сесії міської ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року
№ 64 «Про
бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2021 рік
(02503000000)» такі зміни:
1.1. Збільшити доходи загального фонду за кодом доходів 41032700
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми
«Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 2 024 000,0 грн відповідно до
постанови КМУ від 1 вересня 2021 року № 1047-р та відповідно
Збільшити видатки спеціального фонду бюджету за:
- КПКВК 0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна
школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 2 024 000,0 грн, на
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» для капітального
ремонту із здійснення заходів пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки та заміни
покрівлі навчального корпусу Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Незалежності 41
м. Іллінці Вінницької області;
1.2. Збільшити доходи загального фонду за кодом доходів 41053900 «Інші
субвенції з
місцевого бюджету» у вигляді трансферту від бюджету Дашівської
територіальної громади в сумі 32730,0 грн, на утримання комунального підприємства
«Трудовий архів» Іллінецької міської ради та відповідно
Збільшити видатки загального фонду бюджету за:
- КПКВК 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2610
««Субсидії та поточні трансферти установам (підприємствам) організаціям» в сумі
32730,0 грн для передачі трансфертів комунальному підприємству «Трудовий архів»
Іллінецької міської ради відповідно до Програми забезпечення збереження архівних
фондів комунального підприємства «Трудовий архів» Іллінецької міської ради міської
територіальної громади на 2021-2025 роки;
1.1. Збільшити доходи загального фонду на суму 5 290 016,0 гривень по наступних
кодах бюджетної класифікації:
-11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 1 950 950,0 грн;
-11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на суму 2 760 000,0
грн;
-14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів» на суму 49 000,0 грн;
- 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 100 000,0 грн;
- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на суму 75 000,0 грн;
-18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на суму 5 200,0 грн;
-21080500 «Інші надходження» на суму 21 220,00 грн;
-21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму 9 900,0 грн;
-21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства
у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на суму 57 000,0
грн;
-22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на суму 22 930,0 грн;
-22012500 «Плата за надання адміністративних послуг» на суму 168000,0 грн;
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-22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших
платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією» - 2 270,0 грн;
-22090100»Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» - 4 000,0
грн;
-24060300 «Інші надходження» - 34 000,0 грн;
-24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок
їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття гуртового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за
неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок» на
суму 30 546,0 грн.
1.3. Збільшити видатки загального фонду на суму 3 780 016,0 гривень по
наступних кодах бюджетної класифікації:
- КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в
сумі 81000,0 грн;
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» в сумі 220000,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 162000,0
грн;
- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 57000,0 грн;
- КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за
рахунок коштів місцевого бюджету» в загальній сумі 104300,0 грн, а саме: КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 75194,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
14343,0 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 603,0 грн,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 2250,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного
газу» в сумі 11910,0 грн;
- КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 50000,0 грн на придбання господарських матеріалів;
- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» в загальній сумі 250000,0 грн, в тому числі: КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» в сумі 100000,0 грн для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення, КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 150000,0 грн БО «БФ «Віфанія» за надання послуг з
довготривалого догляду із наданням місця проживання, захисту та безпеки особам, які не
можуть вести самостійного способу життя через похилий вік, фізичні вади, інші хвороби;
- КПКВК 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в
сумі 400000,0 грн на виконання завдань міської програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській об’єднаній
територіальній громаді на 2021-2023 роки» за напрямком використання «Оплата
теплоенергії» КНП «Іллінецька міська лікарня»;
- КПКВК 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в загальній сумі 350000,0
грн на виконання завдань міської програми «Розвиток первинної медико-санітарної
допомоги в Іллінецькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 - 2023 роки», а

саме: для оплати пільгових медикаментів в сумі 150000,0 грн та оплати спожитих
енергоносіїв в сумі 200000,0 грн;
- КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» КЕКВ 2273
«Оплата електроенергії» в сумі 10000,0 грн;
- КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 5000,0 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 26100,0
грн;
- КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» в сумі 13400,0 грн;
- КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі
40000,0 грн;
- КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 1500,0 грн;
- КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5000,0 грн на придбання матеріалів,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10000,0 грн на оплату послуг;
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в загальній сумі 50000,0 грн на придбання матеріалів для
поточного ремонту адміністративного приміщення комплексу будівель та споруд по
вулиці Залізнодорожна, 1 в м. Іллінці;
- КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» як
фінансову підтримку КП «Добробут» на вуличне освітлення та для придбання паливомастильних матеріалів в сумі 400000,0 грн відповідно до Програми фінансової підтримки
комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради на 2021 рік;
- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 300000,0 грн на придбання
щебеню для облаштування дорожного покриття в населених пунктах громади КП
«Добробут»;
- КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в загальній сумі 669716,0 грн, в тому
числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 296608,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 53108,0 грн,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 95000,0 грн на придбання комплектуючих для комп’ютерної техніки,
господарських матеріалів, на підписку періодичних видань, КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 25000,0 грн на оплату технічного обслуговування системи
газопостачання, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 200000,0 грн на оплату
природного газу;
- КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в загальній сумі 575000,0 грн, в
тому числі: в рамках реалізації положень Комплексної правоохоронної програми
Іллінецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки Сектору поліцейської
діяльності № 1 відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на
придбання службового автомобіля «Renault Duster» для поліцейських офіцерів громади в
сумі 540000,0 грн та Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених
пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно13

рятувальної служби у Іллінецькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки ГУ
ДСНС України у Вінницькій області для потреб ДПРЧ-18 (м. Іллінці) на закупівлю
паливо-мастильних матеріалів в сумі 35000,0 грн;
1.4. Збільшити видатки спеціального фонду на суму 1 510 000,0 гривень по
наступних кодах бюджетної класифікації:
- КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» КЕКВ 3132 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в загальній сумі 620000,0 грн, в тому числі: на капітальний ремонт із
здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки та заміні покрівлі в
Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 в сумі 270000,0 грн, на капітальний ремонт котельні
по заміні котла в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в сумі 350000,0 грн;
- КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 3132 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 590000,0 грн, як співфінансування переможцям
обласного конкурсу «Комфортні громади» на капітальний ремонт міні-футбольного
майданчика зі штучним покриттям ДЮСШ Іллінецької міської ради;
- КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
300000,00 грн відповідно до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Добробут» Іллінецької міської ради на 2021 рік на придбання автогрейдера марки ДЗ122 КП «Добробут».
1.5. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в загальній сумі 48300,0 грн, а саме:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 13935,0 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 3065,0 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в
сумі 31300,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 48300,0 грн на проведення поточного ремонту кімнат
адміністративного приміщення по вулиці Соборна, 18 в м. Іллінці;
1.6. Зменшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 269514,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:
- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 5000,0 грн на оплату вартості юридичних та консультаційних
послуг у сфері проведення спрощених процедур закупівель;
Збільшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 264514,0 грн на капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул. Устима Кармелюка в м. Іллінці Вінницької області,
одержувачем коштів визначити КП «Добробут»;
1.7. Зменшити видатки спеціального фонду за:
- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та
реставрація інших об’єктів» в сумі 12612,0 грн та відповідно
Збільшити видатки загального фонду за:

- КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 12612,0 грн на виготовлення технічних умов для проведення
реконструкції системи газопостачання навчальних закладів.
2. Кошти, які спрямовані по КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в загальній сумі 1355486,0 грн, а саме:
рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 22 червня 2021 року № 341 «Про внесення
змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2021 рік (02503000000)»
на капітальний ремонт дорожнього покриття та технагляду вулиць м. Іллінці, а саме: на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Козацька (від перехр. з вул. Польова до
перехр. з вул. Устима Кармелюка) в м. Іллінці, Вінницької області в сумі 33569,0 грн, на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гагаріна (від перехр. з вул. Польова до
перехр. з вул. Устима Кармелюка) в м. Іллінці, Вінницької області в сумі 24756,07 грн,
на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна в м. Іллінці, Вінницької
області в сумі 968369,51 грн, рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від
16 вересня 2021 року №256-«а»* «Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської
територіальної громади на 2021 рік (02503000000)» на капітальний ремонт дорожнього
покриття та технагляду вулиці Велика Голицька (від перехр. з вул. Світла до вул. Петро
Дорошенка) м. Іллінці Вінницької області в сумі 328791,42 грн, переспрямувати на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Устима Кармелюка в м. Іллінці
Вінницької області на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) в сумі 1355486,0 грн, одержувачем коштів визначити КП «Добробут».
3. Направити вільний залишок загального фонду, що склався на рахунках
територіальної громади станом на 01.01.2021 року, за рахунок надходжень додаткової
дотації на збільшення видатків за КПКВК 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 132157,79 грн на виконання завдань міської програми
«Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій
міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки» за напрямком використання
«Оплата теплоенергії» КНП «Іллінецька міська лікарня».
4. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 3785902,0 грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціальний фонд).
5. Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету розвитку на суму 3785902,0 грн,
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду).
6. Додаток 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
7. Фінансовому управлінню Іллінецької міської ради (Івашківська Т.М.) внести зміни
до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку територіальної громади
(Вітковська Ж.Г.).

2. СЛУХАЛИ : «Про передачу коштів між бюджетами у 2021 році»
Інформує Івашківська Т.М – начальник фінансового управління Іллінецької
міської ради.
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого будуть які доповнення
до проєкту рішення? Немає
ВИСТУПИЛИ: Вітковська Ж.Г. – голова постійної комісії – заслухавши
інформацію начальника фінансового управління Іллінецької міської ради,
оскільки зауваження та пропозицій до даного проєкту рішення немає
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прошу винести на розгляд сесії дане питання та прийняти проєкт рішення.
Хто за? проти? утримався? Прошу голосувати.
Голосували : «ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії 8 скликання прийняти проєкт рішення
«Про передачу коштів між бюджетами у 2021 році» а саме:
ВИРІШИЛА:
1. Передати кошти у вигляді міжбюджетних трансфертів на 2021 рік на
наступні цілі:
1.1. Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів для передачі поточних трансфертів в загальній
сумі 575000,0 грн, а саме: в рамках реалізації положень Комплексної правоохоронної
програми Іллінецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки Сектору
поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій
області на придбання службового автомобіля «Renault Duster» для поліцейських офіцерів
громади в сумі 540000,0 грн та Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів
оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській територіальній громаді на 2021-2025
роки ГУ ДСНС України у Вінницькій області для потреб ДПРЧ-18 (м. Іллінці) на
закупівлю паливо-мастильних матеріалів в сумі 35000,0 грн.
2. Затвердити договори про передачу коштів між бюджетами від міської ради,
зазначені в п.1 цього рішення (додається), та доручити міському голові
їх підписання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку
територіальної громади (Вітковська Ж.Г.).

3. СЛУХАЛИ : «Про списання безнадійної дебіторської заборгованості
АК АПБ «Україна»».
Інформує Івашківська Т.М – начальник фінансового управління.
ВИСТУПИЛИ: Вітковська Ж.Г. – голова постійної комісії – заслухавши
інформацію начальника фінансового управління Іллінецької міської ради ,
оскільки зауважень та пропозиції до даного проєкту рішення немає,
пропоную винести на розгляд сесії та прийняти даний проєкт рішення .
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г. в кого будуть які доповнення
до проєкту рішення? Немає Прошу голосувати хто за? проти? утримався?
Голосували : «ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії 8 скликання прийняти проєкт рішення
«Про списання безнадійної дебіторської заборгованості АК АПБ «Україна »,
а саме:
ВИРІШИЛА:

1. Визнати безнадійною заборгованість, що утворилась по коштах бюджету
Іллінецької міської територіальної громади, що перебували на рахунках ліквідованого
Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна"
- в сумі 15358 грн. 68 коп. по загальному фонду,
- в сумі 7706 грн. 73 коп. по спеціальному фонду
2. Списати безнадійну дебіторську заборгованість ліквідованого Акціонерного
комерційного агропромислового банку "Україна" в сумі 15358 грн. 68 коп. по загальному
фонду та в сумі 7706 грн. 73 коп по спеціальному фонду бюджету Іллінецької міської
територіальної громади
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку територіальної громади
(Вітковська Ж.Г.).

4. СЛУХАЛИ : «Про внесення змін до Програми фінансової підтримки
Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради
Вінницької області на 2021 рік, затвердженої рішенням 4 сесії 8
скликання Іллінецької міської ради № 45 від 23.12.2020року " Про
затвердження до Програми фінансової підтримки Комунального
підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на
2021 рік"
Інформує директор КП «Добробут» - Гетьман Д.В.
Голова постійної комісії Вітковська Ж.Г, в кого будуть які питання та
доповнення до проєкту рішення? Немає
ВИСТУПИЛИ: Вітковська Ж.Г. – голова постійної комісії – заслухавши
інформацію директора КП «Добробут» , оскільки зауважень та пропозиції
до даного проєкту рішення немає, пропоную винести на розгляд сесії та
прийняти даний проєкт рішення . Хто за? проти? утримався? Прошу
голосувати.
Голосували : «ЗА» - 4
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Рішення прийнято
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії 8 скликання прийняти проєкт рішення
«», а саме:
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Добробут»
Іллінецької міської ради Вінницької області на 2021 рік, затвердженої рішенням 4 сесії 8 скликання
Іллінецької міської ради №45 від 23.12.2020 року "Про затвердження до Програми фінансової підтримки
Комунального підприємства «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2021 рік", а саме п
5.1.розділу 5 Джерела та обсяги фінансування Програми викласти в наступній редакції:
№ п/п

Перелік заходів Програми

2.

Капітальний ремонт дорожнього покриття, доріг та
тротуарів населених пунктів та міста Іллінці Іллінецької
територіальної громади, виготовлення та проведення
експертизи ПКД, технагляд

2021рік
(тис.грн.)
3000,00

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів і
бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (голова комісії Вітковська Ж.Г).
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Голова постійної комісії:

Вітковська Ж.Г.

Секретар постійної комісії

Бондарчук М.О.

